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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลกัสูตร ปรบัปรุง พ.ศ.2555) 

 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 
1. ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 
     ภาษาองักฤษ : Master of Education Program in Art Education 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็:     การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
     ช่ือย่อ:     กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Master of Education Program in Art Education 

    ช่ือย่อ :       M.Ed. (Art Ed.) 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้ม)ี 

- 
4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
          แผน ก  แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
          หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
   5.2 ภาษาทีใ่ช ้
             ภาษาไทย โดยเอกสารและต าราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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   5.3 การรบัเขา้ศึกษา 
          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
   5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
          เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
           ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑติ เพียงสาขาวิชาเดียว  

 
 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยหลักสตูรเดิมช่ือการศึกษามหาบัณฑติ วิชาเอกศิลปศึกษา

ปี พ.ศ. 2536 โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่  11/2554   เม่ือวันที่  24 เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2554  
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่  1/2555 

เม่ือวันที่ 13  เดือนมกราคม  พ.ศ.2555 
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  4/2555  

เม่ือวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 

 7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

 8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 
1.ครู อาจารย์ ทางด้านศิลปศึกษา 
2.นักวิจัย นักการศึกษา และนักวิชาการด้านศิลปะ 
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
ล า

ดบั

ท่ี 

 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

 / ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ดร.วีระ  พันธุเ์สอื กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย),  2535 

 
ศ.ป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2544 
 
Ph.D (Music),  2554 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
The University of Delhi 
India   

3141xxxxxxxxx 

2 ดร.อธพัิชร์   วิจิตสถิตรัตน ์ ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย), 2541 
 
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศกึษา), 2546 
 
ศษ.ด.(เทคโนโลยีทางการศกึษา),2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3110xxxxxxxxx 

3 ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย ศป.ม.(ศลิปะการแสดง – นาฏศลิป์ 

ไทย),2541                                                                                                                 
กศ.ม.(ศลิปศกึษา) ,2545 
ศป.ด.(วิจยัและสร้างสรรค์ศลิปกรรมศาสตร์) 
2554 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

3102xxxxxxxxx 

  
10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
11.สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
    11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
            การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซ่ึงเป็นการน าภมิูคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภมูิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแขง็ขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยัง
จ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏบัิติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)    ดังน้ันการบริหารจัดการหลักสูตรและองค์
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ความรู้อย่างเป็นระบบนับว่าจ าเป็นอย่างย่ิง  ซ่ึงรวมถึงการประยุกต์ผสมผสานกับจุดแขง็ในสังคมไทย

และบริบทสังคมจากทั่วโลก  สถานการณ์เหล่าน้ีได้ส่งผลให้มีการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือให้เท่าทนัต่อ 
การเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบศิลปศึกษา  ทั้งทัศนศิลปศึกษา  

ดนตรีศึกษาและศิลปะการแสดงศึกษา  ที่ต้องเร่งพัฒนาเชิงรุกเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่าง

ก้าวกระโดด  จึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มุ่งเน้น

เฉพาะการถ่ายทอดทักษะปฏิบัติการทางศิลปะเท่าน้ัน  แต่ต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการกับ

ศาสตร์อื่น  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของคน  มุ่งสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  เพ่ือสร้างศักยภาพของครูศิลปศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจยุคใหม่  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการวิจัยและพัฒนา  น าไปสู่การพัฒนาระบบศิลปศึกษาอย่างย่ังยืน  ท่ามกลางบริบททาง

เศรษฐกจิในปัจจุบันต่อไป 

    11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
             การพัฒนาที่ก้าวกระโดดก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว

และซับซ้อน  ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาต้องมีการปรับปรุง  และด าเนินการปฏรูิปการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม  กระบวนการปฏรูิปการศึกษาดังกล่าวน้ีเป็นกระบวนการปฏรูิป

ตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554  ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ให้ความส าคัญกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้ที่มีความเช่ือมโยงทั้งในระบบ  นอก

ระบบและตามอัธยาศัย  การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา  การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็น

ศูนย์กลาง  การพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของคนและเครือข่าย

ทางการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
           จากบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  และจากกระบวนการปฏิรูป

การศึกษา  ได้ส่งผลให้การพัฒนาระบบศิลปศึกษา  ทั้ งทัศนศิลปศึกษา  ดนตรีศึกษาและ

ศิลปะการแสดงศึกษาต้องพัฒนาไปสู่การเป็นกลไลในการพัฒนาศักยภาพของครูศิลปศึกษาให้มี

ศักยภาพในการขับเคล่ือนสังคมและวัฒนธรรม  โดยสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดจากภูมิปัญญา  สร้างดุลย

ภาพระหว่างความเป็นไทยกับสากล  โดยใช้บริบททางวัฒนธรรมและศิลปะ   องค์ความรู้จากการ

ค้นคว้าวิจัยและเครือข่ายการเรียนรู้ทางศิลปศึกษาเพ่ือการจัดการความรู้  การจัดการเรียนการสอนที่

มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบศิลปศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติ

อย่างย่ังยืน      
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 
     12.1 การพฒันาหลกัสูตร                                                            
               ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  การพัฒนาหลักสตูรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกให้มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ  สงัคมและ

วัฒนธรรม  รวมทั้งการปฏรูิปการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ  

สาขาวิชาศิลปศึกษา  ซ่ึงเป็นหลักสตูรที่มุ่งผลิตครูและนักวิชาการทางศิลปะ  จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนา

หลักสตูรเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและทกัษะในการจัดการศึกษาที่มีความรู้  ความเชียวชาญใน

ศาสตร์ทางด้านศิลปศึกษา  ในขณะเดียวกนัต้องสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆได้อย่าง

หลากหลายและลุ่มลึก  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นครูศิลปะ  

ดังน้ันปรัชญาและสาระของหลักสตูรจึงต้องมีการปรับเปล่ียนเพ่ือการผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศึกษา

ที่สอดคล้องกบัความต้องการของสังคม  สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑติใน

ระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากล  หลักสตูรจะต้องพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกในการพัฒนา

ศักยภาพของครูศิลปศึกษาให้มีศักยภาพในการขับเคล่ือนสงัคมและวัฒนธรรม  สร้างภมูิคุ้มกนัทาง

ภมูิปัญญา  สร้างดุลยภาพระหว่างความเป็นไทยกบัสากล  โดยใช้บริบททางวัฒนธรรมและศิลปะ  ใช้

ความรู้จากการวิจัย  เครือข่ายการเรียนรู้   การจัดการความรู้และการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสทิธภิาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบศิลปศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครู

ศิลปะที่มีความพร้อมที่จะน าความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพไปใช้ในการปฏบัิติงานได้  มีศักยภาพ

สงูในการพัฒนาตนเอง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธภิาพ 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสงัคมและวัฒนธรรม และพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ  รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
สังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรม ทางวิชาการ และการให้การศึกษาแก่

ประชาชน   การพัฒนาหลักสูตรจึงปรับเปล่ียนให้สอดคล้องการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคม  เน้น

คุณภาพทางวิชาการเพ่ือแข่งขันในอนาคต  
 

13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 
ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
1.1 ปรชัญา 
    ศิลปศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

    1.2 ความส าคญั 
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถใน
การน าการเรียนการสอนกับการแสวงหาความรู้ใหม่ประกอบกันเป็นระบบ ซ่ึงเป็นทั้งการถ่ายทอดความรู้

และการเพ่ิมพูน ความรู้ให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพทางภมูิปัญญา    เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
         การจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น

กระบวนการหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ

ด้านศิลปศึกษาทั้งการเป็นครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีจุดเด่นของหลักสูตรอยู่บนฐาน
ความเช่ือที่ว่าการศึกษาศิลปะไม่ได้จ ากดัตัวอยู่เฉพาะในวงแคบของเน้ือหาสาระทางด้านศิลปะ แต่ต้อง

มีความสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่นๆ  อีกทั้งมีความเช่ือมโยงกับสังคมและชุมชน   นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติการทางศิลปะแล้วน้ัน   ผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านวิชาการ มีการแสวงหาความรู้ใหม่โดย

กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษาให้เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน   เพ่ือการน าไปใช้     

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมการเรียนรู้   สามารถบูรณาการความคิดได้อย่างหลากหลายและลุ่มลึก              

มีความสุขกับการท างานและการด ารงชีวิตในสังคม  
    1.3 วตัถุประสงค ์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

เพ่ือ              1. มีความรู้  มีความใฝ่รู้และเช่ียวชาญในศาสตร์ทางศิลปศึกษาและรอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กบัการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู  นักวิชาการ  นักวิจัยทางด้านศิลปศึกษา  และเป็นผู้น าทางด้าน

การสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่   
2.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัดการความรู้  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และการท าวิจัยทางศิลปศึกษาได้อย่างหลากหลายและ

ลุ่มลึก  มีความเทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมยุคปัจจุบัน 
3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ  สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
  

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 
- พัฒนาการวิจัย  
 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้มสีว่นร่วมการ

พัฒนาหลักสตูร 
- มกีารตดิตามผลประเมนิ
หลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนนิงานทุก
ปี 

- มหีลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนนิงาน 

- ท าวิจัยเพ่ือประเมนิผลและตดิตามการใช้
หลักสตูร 

- น าผลประเมนิ การด าเนินงานของ
รายงาน มคอ. 7 มาเป็นข้อมูลการ

ปรับปรงุ 
- ก าหนดให้นิสติ บณัฑติ อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

- ประเมนิความพึงพอใจของ
บณัฑติและผู้ใช้บณัฑติที่มี

คุณภาพของหลักสตูร 
- มกีารวิเคราะห์สถานการณ ์    
ภายนอกที่มผีลกระทบต่อการ

ผลิตบณัฑติ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผล 

- มหีลักฐานรายงานการ
ประเมนิผลทุกรายวิชาแต่ละ

กลุ่มสาขา 
- มผีลการประเมนิอาจารย์
ผู้สอนจากนิสติปัจจุบนัและ

ผู้ประกอบการรายงาน

สรปุผลการวิเคราะห์

สถานการณต์ั้งแต่นโยบาย

รัฐบาล และนโยบาย

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 
                    ไม่มี 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น            เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์
ภาคฤดูร้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม   
 

     2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
               ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ ทางด้าน

ศิลปะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 
  มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio) 
2. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ และศิลปศึกษา 
3. หนังสือแนะน า (Recommendation) จากผู้รับรอง จ านวน 3 คน 
4. สมัภาษณ์วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกบัวิสัยทศัน์และฐานคิด 

 
     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

นิสติมาจากหลากหลายวิชาเอก ทางศิลปะ ท าให้มีพ้ืนฐานความรู้และทกัษะปฏบัิติไม่เทา่กนั   
 

      2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 
 จัดให้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม ในกรณีที่นิสติไม่มีพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็น 
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      2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีที่ 1 30 30 45 45 45 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 45 45 
รวม 30 60 75 90 90 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 30 30 45 

       
       2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรบั 
รายละเอียดรายรบั ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนยีม 2,700,000 3,600,000 3,600,000 4,950,000 5,400,000 

 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 

    ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม  
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

 ค่าตอบแทนผู้สอนภายใน ( 30 หน่วยกติ x 1100 บาท/ช่ัวโมง x 18 คร้ังต่อภาค)  648,000  

 ค่าตอบแทนผู้สอนต่างประเทศ  ( 6 หน่วยกติ x 1100 บาท/ช่ัวโมง x 18 คร้ังต่อภาค) 216,000  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 120,000  

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ์  100,000  

 กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ) 300,000  

 ค่าครภุณัฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ 100,000  

 ค่าจ้างบุคลากร 100,000  

 ทุนนิสติ 100,000  

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 100,000  

 → ค่าใช้จ่ายรวม 1,784,000  

 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า…20... คน) 89,200   89,200 

    

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั     

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 2,500  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 2,500  

  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ…  2,000   

  7,000 96,200 
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หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์     

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 12,000  
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว)              

  12,000 108,200 

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)     

  22,500 130,700 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง    

 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 10,900  

 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 6,000  

 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 2,600  

  ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 6,000  

  25,500 156,200 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร    156,200 
 

      
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 
          การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 
 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
     3.1 หลกัสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

                 เป็นหลักสตูรระดับมหาบัณฑติ โดยมีจ านวนหน่วยกติรายวิชาเทา่กบั 24 หน่วยกิต  
และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
                   

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1.  วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 
2.  วิชาบังคับ 10 
3.  วิชาเลือก 8 
4.  ปริญญานิพนธ ์ 12 
        รวมไม่น้อยกว่า 36 

            
 หมายเหตุ  นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรได้  ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ได้ส าเรจ็ หรือไม่มีพ้ืนฐานในการท างานที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา   

ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จัดหลักสตูรให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร    
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           3.1.3 รายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                        
จากรายวิชาดังต่อไปน้ี 

พฐ 501  ชีวิตกบัการศึกษา  3(3-0-6) 
 FE 501  Life and Education 
พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 

                      FE 502  Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
  

 2. วิชาบงัคบั    ก าหนดให้เรียน  10   หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  
ศล 512 สมัมนาแนวคิดหลักสตูรศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
AR 512  Seminar in Art Education Curriculum  
ศล 514 แนวคิดศิลปศึกษาร่วมสมัย                                                             2(2-0-4) 
AR 514  Contemporary  Arts Education Concept 
ศล 516 การจัดการเรียนรู้ ศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

AR 516  Learning  Management  in  Arts  Education 
ศล 551  สมัมนาการวิจัยศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
AR 551  Seminar in Visual Art Education 

 

2. หมวดวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกติ     โดยเลือกจากกลุ่มวิชา
เดียวกนัที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในการท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     และจากกลุ่มวิชาอื่นๆ            

ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ   

กลุ่มวิชาทศันศิลปศึกษา 
ศล 611  ทศันศิลปศึกษากบัประเดน็สงัคม        2(1-2-3) 

AR 611   Visual Arts Education and Social Issue 
ศล 612  การจัดการความรู้ทางทศันศิลปศึกษา    2(2-0-4) 

AR 612   Visual Art Education Knowledge Management 
ศล 613  ทศันศิลปศึกษากับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 3(1-4-4) 
AR 613   Visual Arts Education and Youth Potential 
ศล 614  ปฏบัิติการทางทศันศิลปศึกษา      3(1-4-4) 
AR 614   Practicum in Visual Art Education 
ศล 615  การวิจัยเชิงปฏบัิติการ ทศันศิลปศึกษา    3(2-2-5) 
AR 615 Visual Art Education Action Research  
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ศล 616  ทศันศิลปศึกษากับภมูิปัญญาไทย      2(1-2-3) 

AR 616 Visual Art Education and Thai Wisdom 
ศล 617  ศิลปะบ าบัด 2(2-0-4) 
AR 617 Art Therapy  
ศล 618 ศิลปะส าหรับการศึกษาพิเศษ                                                3(2-2-5) 
AR 618 Arts for Special  Education 
 
กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 
ดศ 621  ดนตรีศึกษากบัประเดน็สงัคม     2(1-2-3) 

ME 621 Music Education and Social Issue 
ดศ 622  การจัดการความรู้ทางดนตรีศึกษา 2(2-0-4) 

ME 622  Music Education Knowledge Management 
ดศ 623  ดนตรีศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  3(1-4-4) 
ME 623 Music Education and Youth Potential 
ดศ 624  การแสดงผลงานทางดนตรีศึกษา 3(1-4-4) 
ME 624 Practicum in Music Education 
ดศ 625  การวิจัยเชิงปฏบัิติการดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
ME 625 Music Education Action Research 

ดศ 626  ดนตรีศึกษากบัภมูิปัญญาไทย  2(2-0-4) 

ME 626 Music Education and Thai Wisdom 
ดศ 627  ดนตรีกบัศิลปกรรมบ าบัด       2(2-0-4) 

ME 627  Music Therapy 
 
กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา  

 ศศ 631  ศิลปะการแสดงกบัประเดน็สงัคม        2(1-2-3) 

PA 631  Performing Art Education and Social  Issue 
 ศศ 632  การจัดการความรู้ทางศิลปะการแสดงศึกษา   2(2-0-4) 

PA 632  Performing Art Education Knowledge Management 
 ศศ 633  ศิลปะการแสดงศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  3(1-4-4) 

PA 633 Performing Art Education and Youth Potential 
 ศศ 634  ปฏบัิติการทางศิลปะการแสดงศึกษา     3(1-4-4) 

PA 634  Practicum in Performing Art Education 
 ศศ 635  การวิจัยเชิงปฏบัิติการศิลปะการแสดงศึกษา   3(2-2-5) 

PA 635  Performing Art Education Action Research 
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 ศศ 636  ศิลปะการแสดงศึกษากบัภมูิปัญญาไทย      2(1-2-3) 

 PA 636  Performing Art Education and Thai Wisdom 
 ศศ 637  ศิลปะการแสดงกับศิลปกรรมบ าบัด     2(2-0-4) 

 PA 637  Performing Art Therapy 
 
ปริญญานิพนธ ์   ก าหนดให้เรียน  12 หน่วยกติ     

  ศล  699   ปริญญานิพนธ ์                                 12  หน่วยกิต 
 AR  699  Thesis 
 

                    ความหมายเลขรหสัวิชา 
ศล ย่อมาจาก ศิลปศึกษา 
AR ย่อมาจาก Arts  Education  

รหัสเลขตัวที่ 1 5-6  = ระดับบัณฑติศึกษา 
รหัสเลขตัวที่ 2 1 = ทศันศิลปศึกษา 
 2 = ดนตรีศึกษา  
 3 = ศิลปะการแสดงศึกษา   

                    รหัสเลขตัวที่ 3  ล าดับวิชาในกลุ่มเดียวกนั 
 

            3.1.4 แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   
พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา                                    3(3-0-6) 

วิชาบังคับ  
ศล 512 สัมมนาแนวคิดหลักสูตรศิลปศึกษา           2(2-0-4) 
ศล 514 แนวคิดศิลปศึกษาร่วมสมัย                     3(2-0-4) 

 รวม 8  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้  3(3-0-6) 
วิชาบังคับ  

ศล 516   การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา                         3(2-2-5) 
ศล 551 สัมมนาการวิจัยศิลปศึกษา   3(3-0-6) 

 รวม 9  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาเลือก  8  หน่วยกติ 
 รวม 8  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 12  หน่วยกติ 
 รวม 12  หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชา

ดังต่อไปน้ี 
พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา  3(3-0-6) 
FE 501  Life and Education 

 ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวมเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ การเช่ือมโยง

ชีวิตกบัการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทศัน์  องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไป

ตามบริบทของสงัคมและวัฒนธรรม จริยธรรม โดยเน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

 

พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 
FE 502  Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 

 ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา  พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

สื่อสารทางการศึกษากระบวนทศัน์  และบทบาทของการวิจัย ระเบียบวิธวิีจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ

การสื่อสารในกระบวนการ วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน บุคลากรและองค์การทางการ

ศึกษา และจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัย   
    
     ข.หมวดวิชาบงัคบั เรียนไม่นอ้ยกว่า  10  หน่วยกิต 

ศล 512  สมัมนาแนวคิดหลักสตูรศิลปศึกษา 2(2-0-4) 
AR 512 Seminar in Art Education Curriculum  

 ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์และน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศึกษา น าเสนอแนวคิด

ในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทยีบ เพ่ือให้เหน็ถึงสภาพปัจจุบันของหลักสตูรศิลปศึกษา 
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ศล 514  แนวคิดศิลปศึกษาร่วมสมัย    2(2-0-4) 
AR 514  Contemporary Arts Education Concept 

 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดศิลปศึกษาแบบร่วมสมัย รวมทั้งกระบวนทัศน์ ในเชิงวิเคราะห์

แนวคิดที่สมัพันธก์บับริบทของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมทั้งในบริบทของสงัคมไทยและสากล 
 

ศล  516 การจัดการเรียนรู้ ศิลปศึกษา 3(2–2–5) 
AR  516  Learning  Management  in  Arts  Education 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัแนวคิดและวิธกีารจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  ดนตรีศึกษาและ

นาฏศิลป์ศึกษา  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  โดยศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ  นอก
ระบบและตามอธัยาศัย  ในบริบทของท้องถิ่นและสงัคมไทย 

 
ศล 551 สัมมนาการวิจัยศิลปศึกษา   3(2-2-5) 
AR 551 Seminar in Visual Art Education 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปศึกษาทั้งในด้านวิธี

วิทยาทางการวิจัย ปัญหาวิจัย  รวมถึงวิธีการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจสภาพปัจจุบันทางความรู้จากการวิจัยทาง

ศิลปศึกษา 
 

ค. วิชาเลือก  ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกิต   
              โดยเลือกจากกลุ่มวิชาเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

และจากกลุ่มวิชาอื่นๆไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ   

 

กลุ่มวิชาทศันศิลปศึกษา 

ศล  611 ทศันศิลปศึกษากับประเดน็สงัคม 2(1-2-3) 
AR  611  Visual Arts Education and Social Issue 

  ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาภาคสนามและน าเสนอความคิดเกี่ยวกบัทศันศิลปศึกษากับประเดน็

สังคมที่มีความเป็นสากล  เช่น ทศันศิลปศึกษากับการสร้างและพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  ทศันศิลปศึกษา

กบัการสร้างชุมชนให้เขม็แขง็ ทศันศิลปศึกษาในบริบทของการเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบัน  
 

ศล 612 การจัดการความรู้ทางทศันศิลปศึกษา    2(2-0-4) 
AR 612  Visual Art Education Knowledge Management 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางทัศนศิลปศึกษาทั้งทางด้าน

ความหมาย องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การก าหนดขอบเขตเพ่ือบ่งช้ีองค์

ความรู้ การก าหนดเป้าหมาย การสร้างและแสวงหาความรู้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ แผนการจัดการ

ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้   
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ศล 613 ทศันศิลปศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  3(1-4-4) 
AR 613 Visual Arts Education and Youth Potential 

ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมทางด้านทัศนศิลปศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งทางด้านแนวคิดวิธีการการจัดกิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล โดย

การศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมทางทัศนศิลปศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในบริบทของ

ท้องถิ่นและสงัคมไทย  
 

ศล 614 ปฏบัิติการทางทศันศิลปศึกษา 3(1-4-4) 
AR 614 Practicum in Visual Art Education 

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏบัิติกจิกรรมศิลปะ แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์ และกระบวนการ

สร้างสรรค์  การบูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะบนพ้ืนฐานแนวคิดที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอนได้ 
 

ศล 615 การวิจัยเชิงปฏบัิติการทศันศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
AR 615 Visual Art Education Action Research  

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาและลักษณะของการวิจัย

ปฏบัิติการทศันศิลปศึกษา ลักษณะความจ าเป็นของการวิจัยปฏบัิติการทศันศิลปศึกษา รูปแบบและขั้นตอน

ของการท าวิจัยปฏบัิติการปัญหาการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการทัศน

ศิลปศึกษา และการฝึกปฏบัิติท าวิจัย  

 

ศล 616 ทศันศิลปศึกษากบัภมูิปัญญาไทย 2(1-2-3) 
AR 616 Visual Art Education and Thai Wisdom 

ศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาคสนาม  ในเชิงวิจัย วิเคราะห์เกี่ยวกบัภมิูปัญญาไทย และภมิูปัญญา

ท้องถิ่น ในประเดน็ลักษณะเฉพาะ การถ่ายทอด การอนุรักษ์ สถานภาพขององค์ความรู้และภมูิปัญญา ในบริบท

สงัคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม  

 

ศล 617 ศิลปะบ าบัด 2(2-0-4) 
AR 617  Arts Therapy  

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ทฤษฎีการปฏิบัติและ

คุณประโยชน์ของศิลปกรรมบ าบัดในการส ารวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนการใช้

ศิลปกรรมเพ่ือการบ าบัดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 

ศล 618 ศิลปะส าหรับการศึกษาพิเศษ                                                          3(2-2-5) 
AR 618  Arts  for  Special  Education 

ศึกษาค้นคว้าความหมายของการศึกษาพิเศษ  ลักษณะของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษแต่

ละประเภท  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางศิลปะ  การรับรู้  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และพัฒนาการ
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ทางด้านศิลปะของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ  การจัดการเรียนการสอนศิลปะ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน

ศิลปะส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ  และบทบาทของครูในการสอนศิลปะส าหรับเดก็ที่มีความต้องการ

พิเศษ 

  
กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา 
ดศ 621 ดนตรีศึกษากบัประเดน็สงัคม 2(1-2-3) 
ME 621  Music Education and Social Issue 

 ศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาคสนามและน าเสนอความคิดเกี่ยวกับดนตรีศึกษากับประเดน็สังคม

ที่มีความเป็นสากล  ดนตรีศึกษากบัการสร้างและพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  ดนตรีศึกษากับการสร้างชุมชนให้

เขม็แขง็ ดนตรีศึกษาในบริบทของการเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบัน  
 

ดศ 622  การจัดการความรู้ทางดนตรีศึกษา    2(2-0-4) 
ME 622  Music Education Knowledge Management 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางดนตรีศึกษาทั้งไทยและสากล ทั้ง

ทางด้านความหมาย องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การก าหนดขอบเขตเพ่ือ

บ่งช้ีองค์ความรู้ การก าหนดเป้าหมาย การสร้างและแสวงหาความรู้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้  แผนการ

จัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้   
 

ดศ 623  ดนตรีศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  3(1-4-4) 
ME 623  Music Education and Youth Potential 

 ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด วิเคราะห์เกี่ยวกบัวิธกีารจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านดนตรี

ศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งทางด้านแนวคิดวิธีการการจัดกจิกรรม  สื่อการเรียนรู้   การประเมินผล 

โดยการศึกษาวิธกีารจัดกจิกรรมทางดนตรีศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัยในบริบทของ

ท้องถิ่นและสงัคมไทย  
 
ดศ 624 การแสดงผลงานทางดนตรีศึกษา 3(1-4-4) 
ME 624 Practicum in Music Education 

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและสากล  แนวคิด รูปแบบ การ

วิเคราะห์ และกระบวน การสร้างสรรค์ เพ่ือการบูรณาการสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานแนวคิดที่หลากหลาย  ให้

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 

ดศ 625 การวิจัยเชิงปฏบัิติการดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
ME 625 Music Education Action Research 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาและลักษณะของการวิจัย

ปฏบัิติการดนตรีศึกษา ลักษณะความจ าเป็นของการวิจัยปฏบัิติการดนตรีศึกษา รูปแบบและขั้นตอนของการ

ท าวิจัยปฏบัิติการปัญหาการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
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เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการดนตรีศึกษา และการฝึก

ปฏบัิติท าวิจัย  
 
ดศ 626 ดนตรีศึกษากบัภมูิปัญญาไทย 2(2-0-4) 
ME 626 Music Education and Thai Wisdom 

ศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาคสนาม  ในเชิงวิจัย วิเคราะห์เกี่ยวกบัดนตรีที่เกี่ยวกบัภมิูปัญญาไทย 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในประเดน็ลักษณะเฉพาะ การถ่ายทอด การอนุรักษ์ สถานภาพขององค์ความรู้และ

ภมูิปัญญาในบริบทสงัคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  

 
ดศ 627 ดนตรีบ าบัด 2(2-0-4) 
ME 627  Music Therapy  

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของทฤษฎี การปฏิบัติและ

คุณประโยชน์ของดนตรีกบัศิลปกรรมบ าบัดในการส ารวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนการ

ใช้ดนตรีเพ่ือการบ าบัดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

 
กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา 

ศศ 631 ศิลปะการแสดงศึกษากบัประเดน็สงัคม 2(1-2-3) 
PA  631  Performing Art Education and Social  Issue 

ศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาคสนามและน าเสนอความคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสดงศึกษากับ

ประเดน็สังคมที่มีความเป็นสากล  เช่น ศิลปะการแสดงศึกษากับการสร้างและพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ  

ศิลปะการแสดงศึกษากบัการสร้างชุมชนให้เขม็แขง็ ศิลปะการแสดงศึกษาในบริบทของการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมปัจจุบัน  
 

ศศ 632 การจัดการความรู้ทางศิลปะการแสดงศึกษา 2(2-0-4) 
PA 632  Performing Art Education Knowledge Management 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางศิลปะการแสดงศึกษาทั้งทางด้าน

ความหมาย องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การก าหนดขอบเขตเพ่ือบ่งช้ีองค์

ความรู้ การก าหนดเป้าหมาย การสร้างและแสวงหาความรู้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ แผนการจัดการ

ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้   
 

ศศ 633 ศิลปะการแสดงศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  3(1-4-4) 
PA 633 Performing Art Education and Youth Potential 

ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปะการแสดงศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งทางด้านแนวคิดวิธีการการจัดกิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  

การประเมินผล โดยการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมทางศิลปะการแสดงศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม

อธัยาศัยในบริบทของท้องถิ่นและสงัคมไทย  
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ศศ 634 ปฏบัิติการทางศิลปะการแสดงศึกษา 3(1-4-4) 
PA 634  Practicum in Performing  Art  Education 

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะการแสดง  แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์ และ

กระบวนการสร้างสรรค์ เพ่ือการบูรณาการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงบนพ้ืนฐานแนวคิดที่หลากหลาย  

เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 

ศศ 635 การวิจัยเชิงปฏบัิติการศิลปะการแสดงศึกษา 3(2-2-5) 
PA 635  Performing  Art  Education Action Research 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา และลักษณะของการวิจัย การปฏบัิติ
ศิลปะการแสดงศึกษา ลักษณะความจ าเป็นของการวิจัยปฏบัิติการศิลปะการแสดงศึกษา รูปแบบและขั้นตอน

ของการท าวิจัยปฏบัิติการปัญหาการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการ

ศิลปะการแสดงศึกษา และการฝึกปฏบัิติท าวิจัย  
 

ศศ 636 ศิลปะการแสดงศึกษากบัภมูิปัญญาไทย 2(1-2-3) 
PA 636 Performing  Art Education  and Thai Wisdom 

ศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาคสนาม  ในเชิงวิจัย วิเคราะห์ด้านศิลปะการแสดงเกี่ยวกับภมิูปัญญา

ไทย และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในประเดน็ลักษณะเฉพาะ การถ่ายทอด การอนุรักษ์ สถานภาพขององค์ความรู้และ

ภมูิปัญญา ในบริบทสงัคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  
 
ศศ 637 ศิลปะการแสดงกบัศิลปกรรมบ าบัด  2(2-0-4) 
PA 637  Performing Art Therapy 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา ทฤษฎี  การปฏิบัติและ

คุณประโยชน์ของศิลปะการแสดงกับศิลปกรรมบ าบัดในการส ารวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล 

ตลอดจนการใช้ศิลปะการแสดงเพ่ือการบ าบัดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

  

 ศล  699 ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 
 AR  699  Thesis 

ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกบักระบวนการท าปริญญานิพนธท์ศันศิลปศึกษา  ดนตรีศึกษา
และศิลปะการแสดงศึกษา  บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  ทั้งน้ีโดยได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  และอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  น าเสนอทั้งรายงาน

การวิจัยและผลงานต่อสาธารณชน 
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ล า

ดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา), ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1* ดร.วีระ พันธุเ์สือ กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย), 2535   
ศ.ป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 2544 
Ph.D (Music), 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
The University of Delhi India   

3141xxxxxxxxx 

2* ดร.อธิพัชร์   วิจิตสถิตรัตน์ ศศ.บ. (จิตรกรรมไทย),   2541 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2546 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2553 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3110xxxxxxxxx 

3* ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย), 

2541 
กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2554 
ศป.ด.(วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์),  

2554                                                                                                          

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3102xxxxxxxxx 

4  รศ.ดร.มานพ วิสุทธแิพทย์ กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์), 2520 
M.of Music (Music Education), 2531 
Ph.D (Music), 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
The University of Philippines    
The University of Delhi India   

3230xxxxxxxxx 

5  ผศ.ดร.เลิศศิริร์   บวรกติติ 

 
B.F.A (Painting) 2539 
 
D.C.A. ( Creative Arts) 2548 
 

Whitecliff  College of Art & 
Design  Newzeland   
Curtin  University of 
Technology, Australia.  

3120xxxxxxxxx 

* อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า             

 

3.2.3  อาจารยพ์เิศษ 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา  (สาขาวิชา)  
1 ศ.พิเศษ อารี  สทุธพัินธุ ์ M.F.A. (Painting) 
2 ศ. ดร.วิรณุ  ตั้งเจริญ   Ed.D.(Art Edducation) 
3 Prof. Dr. Ramon P. Santos Ph.D. (Music) 
4 Prof. Dr. Sam-ang Sam Ph. D. (Music) 
5 ศ.ศรียา  นิยมธรรม M.S. (Special.Ed. in Deaf) 
6 รศ.ดร.อารี  พันธุม์ณ ี Ph.d.(Education Psychology) 
7 รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง Ph.D. (Ethnomusicology 

8 รศ.ดร.สพุรรณ ีเหลือบุญชู Ph.D. (music) 
9 รศ.วรรณรัตน ์ ตั้งเจริญ M.S.(Art Education) 

ล า 

ดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา)  
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีจบ 

1 รศ.ดร.กาญจนา อนิทรสนุานนท ์ ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์),  2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2 รศ.ดร.มานพ   วิสทุธแิพทย์ Ph.D (Music),  2548  THE UNIVERSITY OF DELHI  
INDIA 

3 รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ M.F.A.(Theatre&Costume Design), 2534  Illinois State University  
4 ผศ.ดร.สาธติ  ทมิวัฒนบรรเทงิ ปร.ด. (ไทยศึกษา),  2554  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5 ผศ.ดร.เลศิศิริร์   บวรกติต ิ

 
D.C.A. ( Creative Arts),  2548  
 

Curtin  University of 
Technology, Australia.  

6 ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า กศ.ม.(ศิลปศึกษา),  2537  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
7 ดร.ชนิดา   ตงัเดชะหิรญั D.M.A. (Piano Performance),  2536   THE OHIO STATE UNIVERSITY 

U.S.A.   
8 ดร.รวิเทพ  มุสกิะปาน ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย),  2553   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

9 ดร.อธพัิชร์  วิจิตสถติรัตน ์ ศษ.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2553  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

10 ดร.วีระ  พันธุเ์สอื Ph.D (Music),  2554 มหาวิทยาลัยเดลี อนิเดยี 

11 ดร.ระวิวรรณ  วรรณวไิชย ศป.ด.(วจิัยและสร้างสรรคศ์ลิปกรรมศาสตร)์,  

2554  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

12 อ.สรุศักดิ์ จ านงคส์าร ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา,  2542  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13 อ.ปรารถนา  คงส าราญ  กศ.ม.(ศิลปศึกษา),  2550  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
14 อ.ปิยวด ี มากพา   ศศ.ม.( นาฏศิลป์ไทย),  2547          จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

15 อ.ฐาปนีย์  สงัขส์ทิธวิงศ์   ร.ม.( การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน),  

2547   
สถาบนัพัฒนบริหารศาสตร์  
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา  (สาขาวิชา)  
10 รศ.ณรงคช์ัย  ปิฎกรัตน ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตร)ี 
11 รศ.ปิยพันธ ์ แสนทวีสขุ ศป.ม.(มานุษยดุริยางวิทยา ) 

12 ผศ.ดร.เฉลิมพล  งามสทุธ ิ Ph.D. (Music Ed.) 
13 ผศ.ดร.เจริญชัย  ชนไพโรจน ์ Ph.D. (Ethnomusicology) 
14 ผศ.ดร.ศรัญ  นักรบ Ph.D. (Music) 
15 ผศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสวุรรณ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) 
16 ผศ.อนรรฆ จรัณยานนท ์ M.M.(Musicology) 
17 อ.ดร.พิศมยั  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 

18 อ.ปรวัน  แพทยานนท ์ M.S. (Theatre  ) 
19 อ.สามมติ ิ สขุบรรจง M.S.(Theatre History) 
20 อ.นพดล  อนิทร์จนัทร์ M.F.A (Theatre: Costume Design) 

 
4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้ม)ี 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 
              ไม่มี 
      4.2 ช่วงเวลา 
              ไม่มี 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
              ไม่มี 
 
5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้ม)ี 
       ข้อมูลโดยทั่วไปของการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ ์ ที่นอกเหนือจากรายวิชาอื่น ๆ  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
       การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางศิลปกรรม ที่มุ่งเน้น

การศึกษาและแก้ปัญหา พัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรม ตามความสนใจ และ

ตามความจ าเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม ดูแล ทั้งน้ีกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ 

เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย   ตั้งแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้า

โครงวิจัย การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
    นิสิต สามารถก าหนดประเด็น ปัญหา และการสืบค้นข้อมูลวิจัย การเขียนและเสนอ

โครงการวิจัย ด าเนินการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของ

เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

และการน าเสนอรายงานวิจัยสามารถท างานเป็นทมี มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ใน

การท าโครงงาน และสามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 
5.3 ช่วงเวลา  

   นิสิตจะด าเนินการเสนอช่ือเร่ือง  ปริญญานิพนธ์  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปีการศึกษา  ระยะเวลาการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554  

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

   ปริญญานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 
 
5.5 การเตรียมการ  

  มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนิสิต  มีการก าหนดเวลานัดหมายให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ทั้งทางตรง

และจดหมายอเีลคทรอนิค  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ

ปากเปล่า มีการก าหนดขั้นตอนการจัดท าปริญญานิพนธ์ ตามปฏิทินการศึกษา  และเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554  
 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

  มีการประเมินผลเป็นระยะ    จากการสนทนา ซักถาม  ประเมินผลจากเอกสารการจัดเค้า

โครงการวิจัย และรายงานวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุง

แก้ไขเพ่ิมเติมที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนกัศึกษา 
1.ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการด้าน

ศิลปศึกษา ที่พัฒนาศาสตร์ด้าน

ศิลปศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์

และคุณธรรม  พร้อมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะชนได้ 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน การจัดกจิกรรม 
ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างลักษณะ

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

2. การจัดกจิกรรม การท างานเป็นทมี การจัดอบรม  สมัมนา  
การศึกษาดูงาน การลงภาคสนามต่าง ๆ 

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ                 
แก่สงัคม 

2.ด้านจิตส านึกสาธารณะ สามารถ

ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 

ความคิดให้แก่สังคม  โดยมีการ
ตระหนักถึงการพัฒนาสงัคมอย่าง

ย่ังยืน 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

2. จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการมีจิตส านึก
สาธารณะ 

3. การจัดกจิกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้การมีส่วนรวม  และการ
เคารพสทิธขิองผู้อื่น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
       2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคม วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม  
4. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธิ

และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น  
 
5. มีจิตสาธารณะ และมีความ

เสยีสละ 

1. จัดกจิกรรมการเรียน                
การสอนที่เน้นเร่ืองจิตส านึก

สาธารณะ  สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อตนเองและ

สงัคม  จากสถานการณ์จริง

หรือบทบาทสมมุติ 
2. จัดกจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือฝึก

ให้นิสติเป็นผู้ที่มีความซ่ือสตัย์

สจุริต  ยุติธรรม  เสียสละ  

1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าช้ันเรียน 

2 . ประเมินจากการรับผิดชอบ
งานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
3. ประเมินจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมหลักสตูรทางด้าน

ต่างๆ 

4. ประเมินจากการฝึกปฏบัิติ
จริงทางวิชาชีพ 
5.ให้นิสติได้ประเมินตนเองใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 



หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต    สาขาวิชาศิลปศกึษา    หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                                                  25 
 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 
 
 

อุทศิตน  รู้จักความ

รับผิดชอบในหน้าที่  และ

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
3. สร้างโอกาสให้นิสิตได้พบ
กบับุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 

 
2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

เน้ือหา สาระ หลักการ ทฤษฎี

และทกัษะปฏบัิติ ทางด้าน

ศิลปกรรม ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

อย่างถ่องแท้ ลึกซ้ึง และ

กว้างขวาง  
2. มีความรู้ทางทฤษฎีและการ
ฝึกปฏบัิติด้านวิชาชีพครูทาง

ศิลปกรรม 

3. มีความรู้ความเข้าใจใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

และวิจัย อย่างเป็นระบบ  
4. มีความรู้เชิงบูรณาการ เข้าใจ
ถึงความสมัพันธแ์ละผลกระทบ

ระหว่างองค์ความรู้ทางด้าน

ศิลปกรรม ด้านวิชาชีพครู ด้าน

การวิจัย ด้านสงัคมวัฒนธรรม 
ตลอดจนความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยี 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการเทคนิค

วิธกีารสอนที่หลากหลาย  เน้น

ความเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎี

และการปฏบัิติการ และการ

ประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์จริง 
3. จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนโดยให้ความส าคัญกบั

การศึกษาดูงานหรือการเชิญ

ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรเฉพาะเร่ืองเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 
4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  ปฏบัิติการ  ท า

โครงการภาคสนามในเชิงวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง

ในระบบและนอกระบบ 

1. การทดสอบและการ
สอบประมวลความรู้ 
2. ประเมินจากผลงาน
กจิกรรมทางการเรียนที่

ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินจากรายงานการ
วิจัย  
4. ประเมินจากกจิกรรม
โครงการรูปแบบต่างๆ  
5. ประเมินจากผลการ
ประเมินตนเองของนิสติ 
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2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักและกระบวนการค้นหา

ข้อเทจ็จริง และมีความสามารถ

ในการประเมินข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 2. สามารถใช้ทกัษะ ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัวิชาชีพครูและ

ศาสตร์สาขาวิชาที่สอน เพ่ือใช้

ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
3. สามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธ ์คิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินความรู้

เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน ทางสงัคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ

เสนอแนะแนวทางในการ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้

ทางทฤษฎี ประสบการณ์จาก

การปฏบัิติ และผลกระทบจาก

การตัดสนิใจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  

เพ่ือให้นิสติได้ฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์ ทกัษะการคิด จาก

สภาพปัญหา หรือสถานการณ์

จริงต่างๆ  ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น การสะท้อน

ความคิด การอภิปรายกลุ่ม การ

ท ากจิกรรมกรณีศึกษา การ

เสวนา การจัดท าโครงการ ฯลฯ 
2.จัดกจิกรรมการเรียนให้นิสติ

มีโอกาสเรียนรู้จากปัญหา เพ่ือ

การเสนอแนะและหาแนว

ทางแก้ไข 

3. ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรม
หรือ แสวงหากรณีศึกษา และ

เข้าร่วมกระบวนการคิด

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาจาก

สภาพการณ์จริง 

 
 

1.การประเมินผลที่สะท้อนการ
คิดวิเคราะห์ โดยประเมินจาก

การเขียนรายงาน การน าเสนอ

ผลงาน และการทดสอบ  
2.การสงัเกตนิสติ ด้าน

ความสามารถในการตัดสนิใจ 

การแก้ไขปัญหาทั้งในช้ันเรียนใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
3. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองจาก
ผลการเข้าร่วมกจิกรรมหรือ 

กรณีศึกษา ที่ได้ผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดย

สามารถน าเสนอได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 
 
 
 

 

2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถปรับตัวในการ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น  
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ

และอ านวยความสะดวกในการ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการท างานกลุ่ม  เน้นการ

สร้างปฏสิัมพันธ์ที่เกิดจากการ

ท างานและการเรียนรู้ร่วมกนั 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการ

ท างานและเข้าร่วมกจิกรรมกับ

ผู้อื่นในช้ันเรียน โดยสังเกตถึง

ลักษณะการสื่อสาร มนุษย
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง

ในบทบาทของผู้น า หรือใน

บทบาทของผู้ร่วมงาน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์

มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ที่

เหมาะสม 
4. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดง

ประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์

ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. มีความรับผิดชอบใน

การพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 
 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

ภาคปฏบัิติ สอดแทรกเร่ืองความ

รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์             

การเข้าใจวัฒนธรรม ขององค์กร

ในทุกรายวิชา  
3. ฝึกทกัษะปฏบัิติและการอยู่

ร่วมในสงัคม ด้วยการสร้าง

ความสัมพันธอ์นัดีระหว่าง

บุคคล รวมทั้งการจัดการปัญหา

และความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 

4. มีการมอบหมายให้ผู้เรียน

ฝึกฝนการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเรียนรู้ของตนและ

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

มอบหมายให้เข้าร่วมกจิกรรม

ทางวิชาการต่างๆ เพ่ือสร้าง

บุคลิกของผู้ใฝ่รู้และรับผิดชอบ

ต่อการพัฒนาความรู้ 

สมัพันธ์ ทกัษะทางสงัคม ความ

รับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งการเข้าร่วม

กจิกรรม / โครงการต่าง ๆ 
2. ประเมินจากปฏกิริิยาตอบรับ
ของผู้ร่วมช้ันเรียน และผู้ร่วม

กจิกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้เรียนประเมินตนเอง จาก

ปฏกิริิยาตอบรับต่างๆ เช่นการ

ช่ืนชม หรือการวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

โดยสามารถแสดงออกต่อ

ปฏกิริิยาตอบรับ และการ

วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเข้าใจ  

และแสดงถึงการมีวุฒิภาวะที่

เหมาะสม 
4. ประเมินจากความสามารถใน

การแสดงความคิดเหน็ และการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะในการเข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆทั้งในช้ันเรียนและ

การฝึกปฏบัิติในสถานการณจ์ริง 
5. มีการมอบหมายให้ผู้เรียน
ฝึกฝนการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเรียนรู้ของตนในแต่ละ

ด้าน 
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2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีทกัษะการใช้ภาษาไทย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
2.สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลและการ

ค้นคว้า 
3.มีทกัษะในการใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ

การศึกษาค้นคว้า 

ด าเนินการเกี่ยวกบัข้อมูล

เชิงสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์

และน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 
4.สามารถสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพทั้งปากเปล่า

และการเขียน พร้อมทั้ง

ความเหมาะสมของการใช้

ภาษาภาพ ภาษากาย และ

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

1. จัดประสบการณ์เรียนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมเพ่ือส่งเสริม

ให้นิสติมีความรู้ความเข้าใจ  

และมีความตระหนักถึงคุณค่า

ของหลักการพูด การเขียน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคนิคทางสถิติเพ่ือการ

วิเคราะห์และการน าเสนอ

งานได้อย่างเหมาะสม 
2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้

ในรายวิชาต่างๆให้

นักศึกษาได้วิเคราะห์

สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง  

และน าเสนอการแก้ปัญหา

ที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค

การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ ์

1. ประเมินจากความสามารถใน

อธบิายและการน าเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากการเลือกใช้

เคร่ืองมือ  ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล

และการ น าเสนอ 
3. ประเมินจากทกัษะความ 

สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

และคณิตศาสตร์หรือสถิติ ที่
เกี่ยวข้องในการค้นคว้าหรือปฏบัิติ

กจิกรรมทางการเรียน 
4. ประเมินจากความสามารถใน

การสื่อสารอธบิาย การอภิปราย 

กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ 

ทั้งในช้ันเรียน และในกจิกรรม

ปฏบัิติต่างๆ โดยมีการประเมิน
ทั้งจากผู้สอน และให้ผู้เรียน

ประเมินศักยภาพของตนเองจาก

ผลตอบรับในการน าเสนอเมื่อ

เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันี้  
 
ดา้นที ่1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
4. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น  
5. มีจิตสาธารณะ และมีความเสียสละ 

 
ดา้นที่ 2  ความรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั เน้ือหาสาระ หลักการ ทฤษฎีและทกัษะปฏบัิติ ทางด้าน

ศิลปกรรมในสาขาวิชานั้นๆ อย่างถ่องแท้ ลึกซ้ึง และกว้างขวาง  
2. มีความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏบัิติด้านวิชาชีพครูทางศิลปกรรม  
3. มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิจัย อย่างเป็นระบบ  
4. มีความรู้เชิงบูรณาการ เข้าใจถึงความสัมพันธแ์ละผลกระทบระหว่างองค์ความรู้ทางด้าน

ศิลปกรรมด้านวิชาชีพครู ด้านการวิจัย ด้านสงัคมวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

 
ดา้นที ่3  ทกัษะทางปัญญา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักและกระบวนการค้นหาข้อเทจ็จริง และมีความสามารถใน

การประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
2. สามารถใช้ทกัษะ ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาที่สอน เพ่ือใช้ในการ

แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ ์คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์จากการปฏบัิติ 

และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
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ดา้นที ่4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกบัผู้อื่น  
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน 

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีท างาน 
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
4. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 
ดา้นที ่5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีทกัษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
2.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการค้นคว้า 

3.มีทกัษะในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

เชิงสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4.สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งความเหมาะสมของ

การใช้ภาษาภาพ ภาษากาย และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

ความรบัผิดชอบหลกั  oความรบัผิดชอบรอง 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและ     ความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และ
สารสนเทศ  

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
วิชาพื้ นฐานทางการศึกษา                      

พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา   o o o o  o   o    o o o   o o 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้    o o o o     o   o  o o o    

                      

วิชาบงัคบั                      

ศล 512  สมัมนาแนวคดิหลักสตูรศิลปศึกษา o  o o o   o   o  o o  o o o  o  

ศล 514  แนวคดิศิลปศึกษาร่วมสมยั o o  o o   o   o  o o o o o o  o o 

ศล 516  การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา o       o o o  o  o o o o o  o  

ศล 551  สมัมนาการวิจัยศิลปศึกษา o  o  o o o    o  o o  o  o   o 

                      

วิชาเลือก                      

กลุ่มวิชาทศันศิลปศึกษา                      

ศล 611  ทศันศิลปศึกษากบัประเดน็สงัคม      o     o o o  o  o o   o o  o  

ศล 612  การจัดการความรู้ทางทศันศิลปศึกษา o o o  o   o   o   o o   o   o 

ศล 613  ทศันศิลปศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน   o     o  o  o  o o o o o  o  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ     

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และ
สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาทศันศิลปศึกษา (ต่อ)                      

ศล 614  ปฏบิตักิารทางทศันศิลปศึกษา o  o o o  o o o o o  o o o o  o o o  

ศล 615  การวิจัยเชิงปฏบิตักิาร ทศันศิลปศึกษา o  o  o o o    o  o o   o    o 

ศล 616  ทศันศิลปศึกษากบัภมูปัิญญาไทย    o o  o o  o o o o o  o o o  o   o o 

ศล 617  ศิลปะบ าบดั o     o  o  o    o o  o   o o 

ศล 618  ศิลปะส าหรับการศึกษาพิเศษ o       o o o  o  o o o   o o o 

                      

กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา                      

ดศ 621  ดนตรีศึกษากบัประเดน็สงัคม      o     o o o  o  o o   o o  o  

ดศ 622  การจัดการความรู้ทางดนตรีศึกษา o o o  o   o   o   o o   o   o 

ดศ 623  ดนตรีศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน   o     o  o  o  o o o o o  o  

ดศ 624  การแสดงผลงานทางดนตรีศึกษา o  o o o  o o o o o   o o o o o o o  

ดศ 625  การวิจัยเชงิปฏบิตักิารดนตรีศึกษา o  o  o o o    o  o o   o    o 

ดศ 626  ดนตรีศึกษากบัภมูปัิญญาไทย   o o  o o  o o o o o  o o o  o   o o 

ดศ 627  ดนตรีบ าบดั   o     o  o  o    o o  o   o o 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู ้

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ     

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และ
สารสนเทศ 

รายวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา                      

ศศ 631  ศิลปะการแสดงกบัประเดน็สงัคม      o     o o o  o  o o   o o  o  

ศศ 632  การจัดการความรู้ทางศิลปะการแสดงศึกษา o o o  o   o   o   o o   o   o 

ศศ 633  ศิลปะการแสดงศึกษากบัการพัฒนาศักยภาพเยาวชน   o     o  o  o  o o o o o  o  

ศศ 634  ปฏบิตักิารทางศิลปะการแสดงศึกษา o  o o o  o o o o o   o o o o o o o  

ศศ 635  การวิจัยเชงิปฏบิตักิารศิลปะการแสดงศึกษา  o  o  o o o    o  o o   o    o 

ศศ 636  ศิลปะการแสดงศึกษากบัภมูปัิญญาไทย     o o  o o  o o o o o  o o o  o   o o 

ศศ 637  ศิลปะการแสดงกบัศิลปกรรมบ าบดั o     o  o  o    o o  o   o o 

                      

                      

ศล 699 ปริญญานิพนธ ์    o  o         o  o o     
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา                  

พ.ศ.2554  หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังน้ี 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี 
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธห์รือสารนิพนธ ์  ให้ผล
การประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 
2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 
2.2 อาจารย์ที่ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน 

และให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการ
เรียนร่วมกนั 

2.3 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของนิสติ 
2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติให้สอดคล้องกบัการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
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3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48  
ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 
          นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ส าหรับหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  
3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้ง  
6. ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเร่ือง
เตม็ (Full Paper)  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจ

หลักสตูร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 
1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต  เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้

ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียน

การสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.1.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์  ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ิมเติม ตาม
สถานการณ์ ที่เปล่ียนแปลง  และตามความต้องการของคณาจารย์ที่ต้องการอบรม ซ่ึงจะน าความรู้มา

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

2.1.3  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทกัษะการจัดการสอน 

การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงาน

ทางด้านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
2.2.2  จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ  

2.2.3  ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้

ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5  จัดสมัมนาระดับประเทศ/นานาชาติ 
2.2.6  สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 
 
1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มคอ.3-มคอ.7 ระดับคณะ เพ่ือก ากับทิศทางการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตบัณฑติ 
1.2  จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือก ากับดูแลคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 
1.3  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการ

เรียน การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและมาตรฐาน 
1.4  จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่

รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อ

การเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนรูที้ม่ีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมศาสตร์ ด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ  ดนตรี  

ทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์   ฯลฯ รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวนหนังสืออ้างอิงและต าราด้านศิลปกรรมศาสตร์ จ านวนประมาณ  5,000 
เล่ม  และระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาฐานข้อมูลใน Internet นอกจากน้ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการ
สนับสนุน  การเรียนการสอน โดยจัดทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร 

อุปกรณ์การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบคัน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตาม

สาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลางส านักสื่อและเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ 

เครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน  
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2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน  
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการ

บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

-  อาคาร 16   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องเรียนบรรยาย        จ านวน    9  ห้อง 
ห้องเรียนปฏบัิติการ             จ านวน  35  ห้อง  
(ทศันศิลป์ ออกแบบทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง)  
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน     2  ห้อง 
ห้องปฏบัิติการ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ (นิทรรศการ)   จ านวน    1  ห้อง 
ห้องปฏบัิติการ หอนาฏลักษณ์ ( ปฏบัิติการการแสดง/ดนตรี)   จ านวน     1  ห้อง 
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์           จ านวน    1  ห้อง 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน          จ านวน  40  เคร่ือง 

-  ศูนย์วัฒนธรรม หรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในสถานศึกษา และชุมชนต่างๆ 

 
2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

            2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

       การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสตูร และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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3.3 คณาจารยที์ส่อนบางเวลาและคณาจารยพ์เิศษ 
  ในกรณีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตร

ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับ

ปริญญาตรี 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 
 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์การ

ปฏบัิติงาน ในด้านต่างๆอย่างน้อยคนละ 1-2 คร้ังต่อปีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 
5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน
การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกจิกรรม การปรับตัว การพัฒนาทกัษะชีวิต และอื่นๆ 

5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากจิกรรมของนิสติ 

5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 
5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวิธกีารประเมินผล 
5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสติ 
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 
6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติทุกปี 
6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด  ในเบ้ืองต้นได้ก าหนดให้มีการติดตาม

ผลการด าเนินตามแนวคิดของ TQF  โดยมีเกณฑก์ารประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัด 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน 
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินการ 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ 
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5 ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทกัษะ

กลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1  กลยทุธ์ิการประเมิน 

การประเมินหลักสตูรในภาพรวม มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา นอกจากน้ี

ประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตด้วย  ซ่ึงจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้ งหมดน าไป

ปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
2.2 ดชันกีารประเมินผลการด าเนนิงาน   
มีการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานดังน้ี 
2.2.1  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
2.2.2 ประเมินหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ 

การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
2.2.4   จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
  ไม่ม ี  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง  
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธก์ารสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


